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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

 ٢٠١١ می ٠٩

  

 بررسی مختصر قرآن

 بخش  پنجم
 

 قسمت سوم -  محمد و زن،قرآن

بن حذاقه السھمی را از دست )  ابن عبدهللا(  سالگی شو ھر خود خنيس ١٨درسن :  دختر عمر بن خطاب حفصه

در احاديث موجود است که بعد .  ساله بود ٥٥ ساله و محمد٢٠حفصه در وقت ازدواج با محمد . داده  و بيوه شده بود

حفصه نيز از حافظان . ازينکه ابوبکر و عثمان از ازدواج با وی سر باز زدند محمد قبول کرد که با وی ازدواج کند 

رسوائی محمد در ارتباط يکی از آنھا  شر کت داشت آنھا ماجرا ھای جالبی که حفصه در زا. دشو قرآن  حساب می

 .خواندن اين داستان بد نخواھد بود .  سوره تحريم را بسرايد ،با کنيز حفصه يعنی ماريه است که محمد مجبور شد

 سال ٢٣علی دشتی در کتاب . ودندماريه قبطيه يکی از کنيزان محمد بود ماريه را از مصر برای محمد فرستاده ب

  :نويسد  خود در مورد اين واقعه چنين می

حضرت ھمانجا با ماريه .  نبود ماريه روزی نزد پيغمبر آمد آن روز پيغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در خانه

ر خانه و در ر شد و درين اثنا حفصه سر رسيد و داد و بيداد به راه انداخت که چرا حضرت با کنيز خود دھمبست

البد پس ار . ود حرام کردخفصه و آرام کردن وی ماريه را بر بستر او خوابيده است پيغمبر برای تسکين خاطر ح

) صرف نظر(ای که به ماريه داشته حضرت از حرام کردن ماريه به خويشتن عدول  رفع بحران يا به واسطه عالقه

  . تحريم نازل شد ۀم سورھای اول تا پنجت  وی آيۀکرد و برای تبرئه و تزکي

مود بر خود حرام کردی تا زنانت را از هللا بر تو حالل فر  ای پيغمبر گرامی برای چی آنرا که :١ سوره تحريم آيت 

 زنده و مھربان است که هللا آمریصورت خود خشنود سازی در

ه يا راجع به رياست  به ماريسخنی راجع يعنی با حفصه(مبر با بعضی از زنان خود غ وقتی پي :٣ تسوره تحريم آي

را بر سر پيغمبر آگاه ) يعنی عايشه(آن زن چون خيانت کرده و ديگری ) به او سپرد(به راز گفت ) ابوبکر و عمر

و بر خی را از کرم پرده ) رويش آورده و ب(ساخت هللا به رسولش خبر داد و او بر آن زن بر خی را اظھار کرد 
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رسول گفت مرا ) که من سر تو بر کسی فاش کردم(ت رسوال ترا کی واقف ساخت ؟ آن زن گف. نھان و اظھار نکرد 

 دليلی ای آقای مھدی الھی قمشهجم بسيار معتبر قرآن است مترمعلوم . . خبر داد ) از ھمه اسرار عالم(هللا دانای آگاه 

لی که محمد به حفصه در باره تواند قو برای اين گفته داشته است و آن را در قرآن وارد کرده است که اين راز می

حفصه ھم خيانت . به ھر سوی رسول رازی را به حفصه گفت. خالفت پدرش عمر داده باشد تا او را ساکت کند

هللا ھم اين خيانت حفصه را به رسول خود رساند و رسول ھم بعضی از . کرده و آن راز رسول را به عايشه گفت

چه کسی اين مسأله را به گوش تو رسانيده است و : حفصه پر سيد . گفت سخنان هللا را به حفضه گفت و بعضی را ن

 آيا . (ای  رسول ھم در جواب حفصه گفت که هللا اين حرف را به گوش من رسانيده است که تو به من خيانت کرده

؟؟؟؟  زناشوئی محمد بپردازد و بين محمد و زنانش خبر چينی کند مسايل اين در شان خداوند بزرگ است که به

ميل ) خالف رضای پيغمبر( اينک اگر ھر دو زن به در گاه هللا توبه کنيد که البته دلھای شما – ٤سوره تحريم آيت 

يل امين ئکه هللا يار  و نگھبان اوست و جبر) ھر گز به او غلبه نکنيد(کرده است و اگر ھم به آزار او اتفاق گنيد باز 

   . يار و مدد کار او يندو مردان صالح و با ايمان و فر شتگان حق

شما به جايتان با او ھمسر کند که   که اگر پيغمبر شما را طالق دھد هللا زنان بھتر از اميد است :٥ سوره تحريم آيت 

باشند چه بکر و جه غير ) طريق معرفت(ت اھل توبه و عبادت رھسپار عاطا ھمه با مقام تسليم و ايمان و خضوع و

 .ی اسالمنااميدواری خدای دانا و توا اين ھم) ارد که پيامبر زنانش را طالق دھدداينجا خداوند اميد ( بکر

اين . خوانيم  اين ھمان قرآنی است که ما بر مزار دوستان و خويشان متوفی خود با سوز دل می: ھموطن نازنين من 

بلی جانم اين ھمان . کنيم  میھمان قرآنی است که من و تو به قدسيت آن احترام قايل و بار  ھا به آن سوگند ياد  

ره اعمال اورا به ارتباط خانم ذره ذست که آمده در اتاق خواب محمد و ھای خدا ا  عالمان دين حرفۀقرآن و به گفت

. فھميم تصورات ما چيزی ديگری است من و تو چون عربی نمی.  کند بلی ھموطن  ھايش تعقيب و ھدايت صادر می

ات قرآن با ترجمه فارسی تطبيق نما تا بدانی به راستی و جدی اين ھمان قرآن است که يک ھا را با آي لطفاً اين نوشته

                          .ھر صورت اين بود داستان ماريه کنيز و حفصه خانم پيغمبره ب. مليارد انسان نا دانسته به آن ايمان دارند

زينب از .  ھای محمد استجمحمد با زينب از بحث بر انگيز ترين ازدوااج از دو: دختر جحش اال سديه  زينب -٦

 ۀزينب با زيد پسر خواند. دختر عبدالمطلب پدر کالن محمد بود ) ميمونه(  بزرگ و محترمی بود مادر زينب ۀخانواد

  .شما خواھم نوشته که داستان آنرا ب. محمد ازدواج کرده بود

 ص ٢صحيح مسلم جلد .  ساله و زينب تا خالفت عمر زيسته است٥٨ود و محمد  ساله ب٣٥ زينب در موقع ازدواج 

 زينب زن زيد ابن حارثه بود ٢٠٣ ص ٢٢ بحار االنوار ج – ١٣٧٧ ص ٣ ابو داوود ج – ١٣٨ ص ٣ جلد ٥١٩

ی سم عربھا او را به فرزندزيد را خديجه در جوانی خريد و به محمد بخشيد محمد نيز اورا آزاد کرد و مطابق ر

اطرافيان . زندی  را داشته استند را داشته و تمام احکام پدر فرفرزند خوانده در سنن جاھليت حکم فرز. پذيرفت

خواندند و زيد عالوه بر عنوان پسر خواندگی يکی از ياران صديق و فدا کار محمد ھم  محمد زيد را زيد بن محمد می

زينب دختر عمه محمد بود و خود محمد اورا برای زيد خواستگاری کرد و چون زيد بنده آزاد شده  .آمد به حساب می

 احزاب نه زينب ۀ سور٣٦ تبود زينب و برادرش عبدهللا از قبول اين خواستگاری اکراه داشتند ولی پس از نزول آي

  .و نه برادر قادر به نافرمانی بودند

کاری که هللا و رسول حکم کنند اراده و اختياری نيست و ھر  مؤمن را درھيچ مرد و زن ( ٣٦ ت سوره احزاب آي

 پس از نزول اين آيت زينب و برادر راضی ).مانی هللا و رسول کند دانسته به گمراھی سختی افتاده است فر کس نا

 ديدن زيد به خانه بعد از ازدواچ زينب و زيد محمد يک روز برای. به عقد شدند و محمد تا آنروز زينب را نديده بود
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عالمه مجلسی ( ديد و عاشق او شد ،زيد رفت زيد در خانه نبود و محمد زينب را در حاليکه مشغول غسل کردن بود

. تا محمد آزادانه او را عقد نمايدچون زيد ازين کار آگاه شد زينب را طالق داد ) ٦٠٤ب جلد دوم ص حيات القلو. 

عمل محمد را در ) طلحه(اج نمود و پس از ازدواج اھالی مدينه از جمله محمد در سال پنجم ھجرت با زينب ازدو

 بيان داشتين باره ا سوره احزاب را  در ٣٧يت آ ازدواج او با زن پسر خوانده اش  تقبيح کردند ازين رو محمد ۀبار

 و( چنين است آن ۀکه دليل ازدواج او با زينب ھمسر پسر خوانده اش صدور دستور و مشيت الھی بوده است تر جم

به نصيحت گفتی برو زن خود را ) يعنی زيد حارثه (ش نعمت اسالم و تو اش نعمت آزادیاچون تو به آنکس که هللا 

که زينب را بگيری و حرمت ازدواج با زن (داشتی  و آنچه در دل پنھان می) طالقش مده(نگھدار و از هللا بترس 

سيدی و از هللا  و تو از مخالفت و سر زنش خلق ترهللا آشکار ساخت) بود منسوخ کنی پسر خوانده را که در جاھليت

 ن زن کام دل گرفت و طالقش داد او را به نکاح تو در آورديم تا بعدز آسزاوار تر بود بترسی وپس ما ھم چو زيد ا

و گناھی  حرجبر خودش ) و طالق دادند( ھا کامياب شدند  خود که از آنۀمنان در نکاح زنان پسر خواندؤزين ما

پيغمبر را در حکمی که هللا ( گويد   می٣٨آيتھمچنان در سوره احزاب … . انجام رسيد  به نپندارند و فرمان هللا

که در گذشتند و ھم اين است  بر او مقرر فرموده گناھی نيست سنت الھی در ميان آنان) کاح زنان پسر خواندهندر (

. … . خواھد بود مان هللا حکمی نافذ و حتمیو فر) خی محرمات استتحليل بر که انبياء را توسعه در امر نکاح و(

يعنی اينکه محمد را درين امر گناھی نيست چونکه خداوند از دل پر سوز محمد در ديدن بدن نيمه عريان زينب 

لد  بحار االنوار ج٧٦٠ و٧٢٥ ص ٢صحيح مسلم جلد ( نخواسته حبيبش بيشتر آزار شود و امر کرده او را نکاح کند 

اين بود داستان محمد و ازدواجش با زينب که خدای محمد برای تسکين پيامبرش با صدور آياتی ) ٢٠٣ ص ٢٢

 ھرگويند  خدای بزرگ ھم  گذارد و مثل شاعرانی که فی البديھه شعر می برای تصديق کارش پيامبرش را تنھا نمی

بلی پيامبرشدن و بودن ھم يک کمال . دھد  یکند  با صدور آيات شکل آسمانی و مقدس به آن م  که محمد مییکار

  .تواند پيامبر شود  است ھر کس نمی

ساله بود  ٢٠ سالگی با جوريه که ٥٨محمد در سن )  برکهءاعظم النسا( دختر حارث بن ابو ضرار  جوريه-٧

ھا حمله کرده  نی از قبايل يھودی متعددی بود که محمد به آک بنی المصطلق يۀجوريه دختر رئيس قبيل. دواج کرد از

محمد از جوريه در خواست .  کشته شده بودپيروانشبود شوھرش مالک بن صفوان بود و در حمله ناگھانی محمد و 

ازدواج گرد و جوريه قبول کرد به شرط آنکه اسرای باقيمانده ازين جنگ آزاد شوند و غنايم باقيمانده دو باره به 

 سال زن محمد بود و ٥جوريه .  عواطف عايشه را تحريک کرده بودوجوريه خيلی زيبا بود . صاحبانش داده شود

 ابو – ٧٢٠سول ص سيرت الر –ابن اسحاق (  سالگی در گذشت ٦٥ سال زندگی کرد و در سن ٣٩بعد از محمد 

  )٢٠٤ ص٢٢ بحار االنوار جلد – ١٣٧ ص ٨ صحيح بخاری جلد – ١٣٧٧ ص ٣داوود جلد 

 ابن جحش از جمله  بن الحرب رئيس قبيله قريش و ھمرای شوھرش عبيد هللارمله دختر ابو سفيان .  ام حبيبه- ٨

سيحی شد و از ام حبيبه لين کسانی بودند که مسلمان شده  و به حبشه رفته بودند اما عبيد هللا بن جحش در حبشه ماو

بيبه را به زنی او در پيامبر اسالم از پادشاه حبشه خواست ام ح. حبيبه رمله بوده استام نام اصلی . را طالق گفت

ام حبيبه در زمان . توانست به مدينه باز گردد  سال بعد نتوانست محمد را ببيند زيرا نمی٦ ام حبيبه تا .آورد

  )٣٠٢ ص ٥ ابن ماجه جلد – ٣٥٢ ص ٢صحيح مسلم جلد ( ساله بود ٥٤ ساله و محمد ٢٩ازدواج

صفيه .  سال٦٠ سال سن داشت و محمد ١٦واج  صفيه در ھنگام ازد-. دختر حيی بن اخطب النضری صفيه – ٩

ھا را مجبور به ھا حمله و آن  بود که محمد به آندختر حيی  بن اخطب  رئيس قبيله بنی نضير از قبايل يھودی مدينه

شوھر قبلی او کنعان بن ربيع بود که توسط مسلمانان در ھمان جنگ کشته شد به دليل اينکه مکان . ترک مدينه کرد
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کرد اول شکنجه و در نھايت کشته شد و پيامبر ھمان شب با صفيه ازدواج   نمیءخواھرانش را افشامخفی کردن 

 ٦٣ سال بيوه بود و در سن ٣٩کرد و با وی ھمبستر شد او چھار سال با محمد زندگی کرد و بعد از مرگ محمد 

   ١٨٥ ص -٣٩سالگی در گذشت تاريخ طبری 

  ميمونه در زمان از دواج - زندان عبدهللا بن ھالل بن عامر بن صعصعه بودليه از فرارث الھالحدختر  ميمونه – ١٠

ھر پيشين او ابی سيره بن  نام شو. ساله بود٦٠ ساله بوده و محمد ٣٠ ساله و بعضی روايات گفته است ٣٦با محمد 

 پس از محمد در ميمونه سه سال با محمد زندگی کرد و. ابی دھمر بوده است و محمد در مدينه با او ازدواج کرد 

 صفحات ١ صحيح مسلم حلد ١٣٦ ص ٨تاريخ طبری جلد .  سال بيوه ماند٤٤ سالگی وفات نمود يعنی ٨٠سن 

 و ١٠ھای خاتم المرسلين تا شمار   اين بود داستانھای خانم٢٠٤ ص ٢٢ بحا االنوار جلد ٣٦٩ ص ٢ جلد ٣٦٩- ٣٦٨

 ست ؟؟رمسرای محمد چند زن وجود داشته ا در حشود تا ببينيم  شروع می١١تحليل بعدی ما از خانم شماره 

 

 

  


